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   2023ة عشرة س سادالالنسخة 

 من  

 18فوق سن  راملوجه للكبا مسابقة تأليف النص املسرحي

 ( األرضنصوص )

 

 شروط املسابقة والتقديم 
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اإلنسان   لكن  غادرته،  األرض وال هي  اإلنسان  ما غادر  يومنا هذا،  األولى، وحتى  األرض  منذ أسطورة 

في عصرنا هجرات   يعيش يعيش   ،
ً
األرض واإلنسان معا األرض وحروبا ضحيتها   عن 

ً
 وانسالخا

ً
ونزوحا

 فقط، األرض مبتدأ وخبر
ً
 ،مأساة األرض التي تعني أكثر من بعد مهم في مصيره، فاألرض ليست ترابا

األدب   في  نراها  لكي  األوان  آن  وقد  وتجلياتها،  األرض  عن  بعيدة  ليست  لإلنسان  الوجودية  والحيرة 

بر  والتحوالت. املسرحي  اإلشارات  كل  املاض ي  من  وتستقي  الراهن  تقرأ  كما  املستقبل،  تستشرف    ؤى 

ال  وعليه نضع للنسخة  الناظمة  الثيمة  للكبار سادهذه  املوجه  النص  تأليف  سة عشرة من مسابقة 

للمسرح  18)+ العربية  الهيئة  تنظمها  التني  الب(  إطار  وضعتهفي  الذي  والفني  الثقافي  في    رنامج 

 :الشروط التاليةذلك وفق و ؛ (األرضنصوص ) ، وخصت هذه النسخة بناظم درامياستراتيجياتها

 على ال  •
ً
الهيئة العربية للمسرح   ناظم الدرامي الذي اعتمدتهأن يكون النص املرشح للمسابقة مبنيا

 . (األرضنصوص ):  و هي 2023للعام 

 أن يكون النص املرشح عربي الروح، إنساني األبعاد.  •

 ولم يسبق  أن يكون النص امل •
ً
في  فوزه في مسابقة أخرى، ولم يسبق أن شارك  رشح للمسابقة جديدا

 في عرض مسرحي.  تقديمهأو  بأية وسيلة نشر  نشرهولم يسبق   نفسها املسابقة

 . اأن ال يكون النص مونودرام •

الفصحى • العربية  باللغة   
ً
النص مكتوبا يكون  ترقيمهاأن   سالمتها وإشارات 

ً
يقل عن  و ،  ، مراعيا ال 

 . 1.15وبمسافات بينية ال تتجاوز  Arial 14بنط ب مطبوعة كلمة 3000

•   
ً
على العنوان    بواسطة البريد اإللكتروني( ويرسل  Wordبصيغة )أن يقدم النص املسرحي مطبوعا

 . املدون أدناه

يقدم   • للمسابقة    ة/صاحب أن  املقدم  للنص  اإقرار النص  بالشروط  بملكيته  )حسب   والتزامه 

 . الصيغة املرفقة بهذا اإلعالن(

 أن يكون عمر الكاتب فوق الثامنة عشرة.  •

يرسل   • املرشح  ة/صاحب أن  اإللكتروني    ة/ النص  البريد  بطاقة  شخصية وصورة  صورة  بواسطة 

 بما في ذلك الهاتف النقال   مختصرة + سيرة ذاتية  جواز السفر  /إثبات هوية
ً
 + العنوان كامال

 : البريد اإللكتروني التاليإلى واملرفقات أن يبعث النص  •
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Script@atitheatre.ae 
وعنوان النص في خانة )املوضوع( على سطح البريد اإللكتروني،   ة/برجاء كتابة اسم املؤلف

 . وإرسال النص والوثائق املطلوبة في إرسالية واحدة

 : تدابير وإجراءات املشاركة 

 . 2023 صف فبرايرتمن ة عشرة من املسابقة س ساديتم اإلعالن عن النسخة ال •

التقديم   • باب  بالتيفتح  أصحابها  يرغب  التي  النصوص  خاللها  ن وقبول  من  شهر  افس  مطلع 

 2023مارس 

 2023 أغسطس  31في  تنتهي مهلة التقديم •

 .تكون قراراتها نهائيةتشكل الهيئة لجنة تحكيم و  •

 . 2023صف نوفمبر ت منتعلن النتائج النهائية للمسابقة  •

 على النحو التالي : تمنح الهيئة العربية للمسرح ثالث جوائز  •

 $   5000    الجائزة األولى •

 $   4000  الجائزة الثانية  •

 $   3000  الجائزة الثالثة   •

 . للفائزين  العربية للمسرح األيقونة الفضيةتمنح الهيئة  •

 النصوص الفائزة باملسابقة ضمن منشوراتها. الطبعة األولى من نشر حقوق للهيئة  •

العربية للمسرح  يئة  ة من قبل أصحابها أو جهات غير الهنشر النصوص الفائز ال يجوز طباعة و  •

 سنوات على إعالن الفوز.  3قبل مرور 

الشارقة   -صال مع سكرتاريا األمانة العامة للهيئة العربية للمسرحت، برجاء االللمزيد من املعلومات

 : اإلمارات العربية املتحدة –

0097165240800 
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 : املشارك/ةصيغة اإلقرار املطلوب من 

بأن النص .(  .....من مواليد عام )..ومقيم في )..........(،  (  ..............)حملة الجنسية  ( من  ...........أقر أنا )

املوجه  ( والذي أتقدم به ملسابقة تأليف النص املسرحي  18للكبار فوق سن  ( املوجه ) .........املسرحي )

للعام  للكبار   للمسرح  العربية  الهيئة  تجريها  ،  األرض(نصوص  )  الدراميالناظم    ، ضمن2023التي 

 فقط، األرض مبتدأ وخبر، والحيرة الوجودية لإلنسان ليست بعيدة عن األرض  
ً
فاألرض ليست ترابا

وتجلياتها، وقد آن األوان لكي نراها في األدب املسرحي برؤى تستشرف املستقبل، كما تقرأ الراهن 

ولم يسبق لي أن   ، غير مقتبس،من تأليفي   هو نصو ،  وتستقي من املاض ي كل اإلشارات والتحوالت

في أي وسيلة نشر  أن فاز في مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره    شاركت به في نفس املسابقة، ولم يسبق

أو أقدمه على املسرح حتى إعالن ن ال أشارك به في مسابقة أخرى  أو عرضه على املسرح، كما أتعهد بأ

نشرها في حال   وسائلضمن حق للهيئة نشر الطبعة األولى من النص  ، كما ي مسابقةلل  النهائية  نتائجال

أو من في حالة فوز نص ي املسرحي بإحدى املراكز الثالثة للمسابقة بعدم نشره من قبلي  وأتعهد  فوزه،  

 قبل مرور ثالث سنوات على إعالن الفوز. ير الهيئة غقبل أي جهة أخرى 

 

 ......... . ........................     توقيعال

 بريد إلكتروني ................................... . 

 تاريخ تقديم الطلب .......................... . 


